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Bij sommige kinderen verloopt de kennismaking met ons rekensysteemproblematisch en is sprake van dyscalculie. Deze stoornis komt meestal pas aan
het licht als het kind op de basisschool wordt geconfronteerd met rekenopgaven. Net als bij dyslexie is dyscalculie in feite een andere term voor problemen bij het aanleren van bepaalde schoolsevaardigheden die niet worden
Yeroorzaakt door andere cognitieve beperkingen of te weinig onderwijs. Bij
dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en
toepassenvan reken- en wiskundekennis.
Een beroemd gevalvan dyscalculieis beschrevendoor de EngelseneuropsycholoogBrian Butterworth. In zijn boek TheMathematicalBrain (Butterworth,
:-99il vertelt hij over Charles, een student psychologie aan de universiteit van
Londen, die de betekenisvan getalsymbolenen telwoorden alleenkon achterhalen door in gedachtende telrij af te lopen. Als Charleswerd gevraagd'welke
getal groter is 3 of 7,dan telde hij op zijn vingers van 7 tot ro. Kwam hij 3 bij die
telling niet tegen,dan wist hij dat 3 voor 7 komt in de telrij en dus kleiner is.
Zonder tellen kon hij over de grootte van een getal niets zeggen.Zoernstig als
met Charlesis het niet gesteldmet |iska, het meisjemet wie we dit hoofdstuk
oPenen.Toch zijn belangrijke kenmerken van Charles'handicap ook bij haar
terugtevinden.
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Theorie

Er ziin twee theoretischebenaderingenvan het verschijnseldyscalculiete onderscheiden:de algemeneen de specifieke.In de praktilk van de diagnostiek
en de behandeling kunnen de twee benaderingenelkaar aanvullen;in de wetenschappelijketheorievorming staan zijvaaktegenoverelkaar (Landerl,et al.,
2oo4;Milikowski, M., zoo6;Van Loosbroek, zoo6).
De aanduidingenalgemeenen specifiekverwijzennaar de factorendie worden
genoemdalsverklaring voor dyscalculie.Dat kan gebeurenvanuit eenstoornis
in algemenefuncties en vaardigheden,zoalsabstractredeneren,werkgeheugen
en/of langetermijngeheugen.Zoals uit recent onderzoek bliikt, doet rekenen
een relatief zwaarberoepop dezefuncties. Als een ervan gestoordis, zal dit de
rekenontwikkeling negatiefbeïnvloeden(Geary & Hoard, 2oo5;VanLieshout,
zoo6).Hetzalbovendien duidelijk zljndater naastdyscalculieook andereoorzakenvoor rekenproblemenbestaan.
Dyscalculie blijkt zich ook te kunnen manifesteren bij individuen waarbij
denk- en geheugenfunctiesongestoord zijn als het gaat om de bewerking en
opslagYan talige informatie. In zulke gevallenis dus sprakevan een meer domeinspecifiekeverstoring van functies. Dat lijkt het geval te zijnbij fiska, die
I
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weliswaar problemen heeft op het gebiedvan ruimte en tijd, maar uitstekend
uit de voeten kan met talige concepten,ook moeilijke. Van een stoornis in de
informatieverwerking kun je bij ]iska hooguit sprekenals de te bewerkeninformatie te maken heeftmet getallen.
De benadering van dyscalculie als specifiekefunctiestoornis heeft de laatste
jaren aan gewicht gewonnen,mede door de snelle ontwikkeling van technieken voor hersenonderzoek(Dehaeneet al., zoo5).Ook het onderzoeknaar de

voorlopersvan het rekenenbij baby'sen peutersheeftbijgedragenaan de belangstelling voor rekenen en getalsverwerking als inherent specifiekevaardigheid (Mix et a1.,zoo2; Cordes& Gelman, zoo5).

Automatismen
Voor kinderen leren optellen en aftrekken, hebben ze aLjaren gestokenin een
grondige kennismaking met de eerstetien getallenvan ons rekensysteem.Die
kennismaking begint als kinderen drie of vier jaar zljn.Voor die tijd hebbenze
nog weinig notie van getallenals symbolenvoor discreteaantallen.Want weliswaar begrijpen baby'sal dat weghalentot minder leidt en erbij doen tot meer,
maar het verschil tussen3 en 4 zien ze nog niet. Bóy's nemen geenaantallen
waar, maar hoeveelheden.Het idee van'aantaf is iets heel moeilijks, dat zich
pas ontwikkelt als kinderen verschillendetelwoordenleren verbinden met verschillendehoeveelheden(Mix et a1.,zooz).
Als kinderen de telwoorden en cijfers gaan gebruiken voor bepaaldeaantallen, dan wordt een eerstestap gemaaktin het formele rekenen.Het aangeboren
natuurlijke vermogen om groottes te onderscheidenwordt verbondenmet het
'cultuurlijke' stelselvan getallenen regelsvoor het gebruik daarvan.Het resultaat is het conceptaantal.
Een van de eersteregelsis: elk telsymbool (telwoord of cijfer) verwijst naar een
onderscheidenaantal. Het leren van die combinaties van symbool en aantal
is een zware opgave,en het procesvan automatiserenvan dezeverbindingen
kost velejaren. Dit blijft zich ontwikkelen tot ver in de basisschool(Noël et a1.,
zoo).
Automatismen zijn dus geenvanzelfsprekendheid,maar het product van een
langdurige ervaring in de omgang met getallen.In de loop der jaren raken de
meestemensen zo vertrouwd met de getallen tot ro dat ze deze blindelings
kunnen toepassen.
De kennis van de optelcombinatiestot ro ligt grotendeelsbeslotenin de kennis
van de betrokken getallen.Door de goed geoefendeen betrouwbarekoppelingen met het aangeboren'hoeveelheidbesef'(ook wel de interne getallenlijn genoemd, zie Dehaene,t997)weet je van elk klein getal onmiddellijk de waarde;
-1,
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en van twee kleine getallensamenweetje na een paar jaar sommenmaken ook
'vanzelf'de gecombineerdewaarde.Die gecombineerdewaardenzijn deelgaan
uitmaken van netwerkenvan getallenin het langetermijngeheugenen hoeven
niet meer te worden uitgeteld.
Een van de kenmerken van dyscalculie is het falen van de bovenbeschreven
ontwikkeling (Rousselle & Noël, zooT). Het uitblijven van de ontwikkeling
naar automatiseringvan de kennis van optel- en aftreksommen met eencijferige getallen is de afgelopenjaren zeer ultgebreid in kaart gebracht door de
Noorse onderzoekerOstad. Hij vergeleekin een serielongitudinale studiesde
ontwikkeling van het oplosprocesbij kinderen met langdurige rekenmoeilijkheden en normaal rekenendeleeftijdgenoten(ostad, ry99).Zijn bevindingen
kunnen als volgt worden samengevat.Ten eerste:kinderen met aanhoudende
rekenproblemenblijven sommen als 4 + 5 en 9 - 4 gedurendehun hele basisschoolloopbaanuittellen. Van de ontwikkeiing naar retrieval (het antwoord
van de som zonder'berekenen'kunnen ophalenuit het langetermijngeheugen)
is bij hen geen sprake.Ten tweede:de manier van uittellen verandert niet en
blijft stekenop het meestelementaireniveau. De meestekinderen gaan allerlei
bekortingen en handighedengebruiken (Treffers& Buijs, 1999).Uitonderzoek
blijkt herhaaldelijk dat het doorsneekind zeer wendbaar is: het heeft vier tot
vijf oplossingsstrategieën
om deze eenvoudigesommen uit te rekenentot zh
beschikking. De kinderen met langdurige rekenmoeilijkhedenin Ostads onderzoeken kennen die luxe echter niet. Volgens hem verschilt hun rekenontwikkeling dan ookkwalitatiefvan die van normaal rekenendeleeftijdsgenoten.
Dy scalculie engetalsverwerking
Bij sommige mensen komt de automatiseringvan de koppeling van hoeveelheden aan cijfers maar zeer langzaam-of wellicht nooit-voldoende van de
grond. Deze mensenleren niet vlot (hoofd)rekenen,eenvoudigomdat ze niet
beschikken over automatischeinformatie over de waarde van de betrokken
getallen. Zo beschouwdis dyscalculie een stoornis in de snelle semantische
verwerkingvan numerieke informatie. Cijfersworden niet automatischvan de
correctebetekenisvoorzien, ook niet na jaren oefening.Dan is tellen het enige
alternatief.Hier zou dus sprakekunnen zijnvaneen kleine, wellicht aangeboren, onvolkomenheidin de hersenendie vlot leren rekenenonmogelijk maakt.
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3.2

Diagnostiek

Schattingenover de prevalentievan dyscalculielopen uiteen van 3 tot ro7o.Het
percentageis afhankelijk van de gebruikte definitie en de diagnostischecrite-

ria. Dyscalculieheefteenerfelijkecomponent:kinderenmet dyscalculiehebof dyslexie.Ook gaatdyscalcuben dikwijls familieledenmet rekenproblemen
Er is sprakevan eenaanzienlijke
lie dikwijls gepaardmet anderestoornissen.
comorbiditeit. Bij leerlingen met dyslexie en epHo komt dyscalculie naar verhoudingvaakvoor.

3.j

Invalshoeken

Bij de diagnostiekvan dyscalculiezljnvier invalshoekenvanbelang.Dezekunnen elkaar gedeeltelijkoverlappen,maar toch zijn het onderscheidenbenaderingen, die elk eenbijdragekunnen leverenaan de diagnostiekvan dyscalculie.
De eersteinvalshoek is wat je de'levensloopbenadering'zou kunnen noemen.
Dezebenaderingis gebaseerdop de pstu-rv-rR en richt zich op de bescherming
van het individu met rekenproblemen (American Psychiatric Association,
zooo). De gedachteis dat de rekenstoornisgeenbelemmering mag opleveren
voor de ontplooiing van datgenewat iemand met dyscalculiewel goed kan:
talen lerenbijvoorbeeld,of geschiedenis.Behalvehet biedenvan ondersteuning
bijhet rekenen,kan een dyscalculieverklaringdaarbijhelpen.Het doel ervan is
de overige ontwikkeling veilig te stellen.Een voorbeeld van een dyscalculieverklaring staatin de bijlageaan het eind van dit hoofdstuk.
De osru-rv heeft het niet over dyscalculie,of een rekenstoornis,maar over een
mqthematical disability, dat wil zeggeneen rekenhandicap.Van zo'n rekenhandicap is volgensde psu-rv sprakeindien het niveau van rekenenbeneden
het niveau ligt dat verwacht mag worden op basisvan leeftijd, intelligentie en
gevolgdonderwijs. Dit levert ernstigebelemmeringenop in de onderwijs- en
maatschappelijkeparticipatie. Die belemmeringen doen zich voor in zowel
het omgaanmet getallenin alledaagsesituatiesals in het behalenvan schoolse
kwalificatiesin overeenstemmingmet de aanleg.
De tweedeinvalshoek gaat over het schoolserekenen.In hun boek Rekenproblemen en dyscalculiedefrniërenRuijssenaars,Van Luit en Van Lieshout dyscalculieals een hardnekkig rekenprobleem(zoo4, p. 28). Hun definitie luidt
alsvolgt:
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Dyscalculieis eenstoornisdiegekenmerktwordt door hardnekkigeproblemenmet het leren en accuraatoproepen/toepassen
van
r eken-w i skund ekennis (feiten/ afspraken).
De hardnekkigheid van de problemen moet blijken uit een substantiëlerekenachterstand. Deze rekenachterstand is gemeten met individueel afgenomen, genormeerdetests.Ook het feit dat die achterstandzich niet liet wegwerken door op remediëring gerichte hulp is een belangrijke indicatie. ]e spreektin
dat geval van didactische resistentie. Dit laatste criterium is natuurlijk vooral
belangrijk in schoolverband;in de diagnostiek van bijvoorbeeldvolwassenen
zal het geenrol spelen.
De derde invalshoekbetreft de automatismen-of het gebrekdaaraan-in het
elementaire rekenen en in de verwerking van eenvoudigenumerieke informatie. De definitie die het meestrecht doet aan dezebenaderingis afkomstigvan
het Britse ministerie van onderwijs, DfES, en luidt alsvolgt:
Dyscalculiais a condition that afects the ability to acquire
ar ithm eti caI skills. Dy scaIculic Iear ner s m ay have dffi culty
understandingsimple number concepts,lackan intuitive grasp
of numbers,and haveproblemslearningnumberfacts and
procedures.Even if theyproduce a correctansweror usea correct
method,theymay do so mechanicallyandwithout confidence.
(Butterworth & Yeo,zoo4,p. I
Dyscalculieis volgensdezedefinitie een aandoening(a condition) diehet leren
rekenen bemoeilijkt. Mensen ervaren die moeilijkheden al bij eenvoudigenumeriekebegrippen. Zljhebben geenintuïtie voor getallen(numbersense)en ze
hebben moeite met het leren en onthouden van getalsfeitenen rekenprocedures. Zelfs als ze het goede antwoord produceren of de goedeberekeningverrichten doen ze dat mechanisch,zonder zelfvertrouwen.Dit geeft een mooie
beschrijving en vult eenleemteop binnen de twee andereinvalshoeken.
De drie testsdie zich afficherenals dyscalculietests,de Zareki-R (Von Aster et
a1.,zoo6), de DyscalculiaScreener(Butterworth, 2oo2en zoq) en de Tedi-Math
(Grégoire et al., zoo4), sluiten met name op deze benadering aan. Wat deze
testsgemeenhebbenis dat zij deverwerkingvan groottes,hoeveelhedenen numerieke symbolen op verschillendemanieren onderzoeken.Zij onderzoeken
ook het gemak en de precisie waarin tussen representatievormenkan worden
omgeschakeld.In het gevalvan de Zarekiwordt hierbij expliciet ve Íwezen naar
het 'triple code model'van Dehaeneen Cohen (rggs).De codes die ztj ond.erI
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scheiden zijn de auditieve verbale woordvorm (vier), de visueel Arabische cijfervorm (+) en de analogerepresentatievan het bedoeldeaantal (êêêê).
Een symptoom van onvoldoendesamenwerking tussen de codes is het'omdraaien' van cijfers bij getallen tot roo, bijvoorbeeld 63Iezen en zesendertig
zeggen.Bij leerlingen met rekenproblemenkomt dit vaakvoor. Het lijkt een relatief klein en technisch probleem ('iedereenvergist zich wel eens'),maar het
kan op den duur het rekenenernstig frustreren. Iemand die zich even vergist
bij het uitspreken yan 45en per ongeluk 54zegt,weetwel om welke hoeveelheid
het gaat. Kinderen (en volwassenen)bij wie het rekenen is gestoord weten dat
vaakniet.
Borghouts-VanErp typeert het probleemaldus:

Dit zijn geenlinksrechtsproblemen!Het is eenkwestievanfoutievekoppelingen
vandegetallen,gezegdofgeschreven,
aanwat ze
voorstellen.
Misschienis er zelfshelemaalgeenkoppeling,
stellen
Erp,ry78,p. 88)
degetallengewoonnietsvoor.(Borghouts-Van
De oplossingdie zij aanbeveeltis om'een samenhangendgeheelte gaanmaken'
van het leggen(met blokjes en staven),het lezen,het schrijven,het horen en het
aanwijzen(op bijvoorbeeldeenhonderdveld)van getallen.
Voor elkgetal moetgelden:wat je zegtkun je schrijven,watje
schrijft kun je leggen,wat je hoort kun je aanwijzen, watje legt
kun je zeggen,wat iemand aanwijst kun je leggen,enz. enz. (Borghouts-VanErp,ry78,p. 88)
De vierde invalshoekis de al eerdergenoemdealgemene(niet-specifieke)benadering: dyscalculieals gevolgvan stoornissenin algemenecognitievevaardigheden (Geary, zoo4).Binnen dezebenaderingworden verschillendesubtypen
dyscalculieonderscheiden:
r s€Ílêrtische geheugendyscalculie:
de woorden die getallenaanduidenworden niet onthouden;
. getallenkennisdyscalculie:
welke getallener zljnen waarvoor ze staan,is onvoldoendebekend;
. visuospatiëledyscalculie:eenonvermogenzich getallenvoor te stellen;
o procedureledyscalculie:onbekendheidmet, dan wel het niet kunnen onthoudenvan rekenkundigebewerkingen(Desoete& Braams,zoo8).

komt overeenrnet de hierbovenbeHet subtypegetallenkennisdyscalculie
schrevenderdeinvalshoek.De relevantievan dezesubtypenligt vooral in de
I
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remediëring: kennis van de cognitieve sterktesen zwaktesvan een kind geeft
waardevolleaanknopingspuntenvoor de focusvan de behandeling.

3.4

De praktijkvan de diagnostiek

Uitgaande van de verschillende invalshoekenkan het dyscalculieonderzoek
bestaanuit de volgendeonderdelen:
1 een analyse van de levensloop: gevolgd onderwijs, uitsluiting van bredere
cognitieve of sensorischeproblemen, beperkingen die de rekenproblemen
geven;
2 een analysevan de rekenvaardigheid en het rekenonderwijs: kwaliteit rekenonderwijs en remediërendeinspanningen;
3 een analysevan de kennis en de mate van automatiseringvan het elementaire rekenen en van de verwerking van eenvoudigenumerieke informatie;
4 een analysevan de voor het rekenenbelangrijke cognitieve vaardigheden.
Zonder op de details van dezeonderdelen in te gaan, willen we hierbij nog wat
algemeneaandachtspuntengeven.
Adt Om de diagnosedyscalculiete kunnen stellenmoet aannemelijkworden
gemaakt dat de rekenproblemen niet worden veroorzaakt door meer algemene
intellectuele beperkingen (Milikowski & Milikowski, zooT). om het niveau
van intellectueelfunctioneren te bepalenis lang niet altijd een intelligentietest
nodig. Immers, een slechtrekenendkind dat moeite heeft met alle leervakken
heeft geen dyscalculie,dat is gewoon een heel zwakke leerling. Maar het omgekeerdegeldt natuurlijk ook: een leerling die op het vwo voor vier talen goede
cijfers haalt, heeft kennelijk geen last van algemeneintel\ectuelebeperkingen.
Mensen hanteren die regel blijkbaar spontaan; uniform zwakke leerlingen
worden zelden of nooit aangemeld voor dyscalculieonderzoek. Kinderen die
moeite hebben met begripsmatig zulke zwarekost als breuken en Cito-sommen noemenwe niet dyscalculisch.
Ad. z De rekenvaardigheid wordt bepaald door te kijken naar de rekenvaardigheid en het rekentempo.De vaardigheid onderzoekje door eenleerling allerlei
typen rekenopgavenvoor te leggen en te bekijken welke sommen wel en welke
niet worden beheerst.Het rekentempowordt onderzocht door de leerling gedurende een of enkele minuten zo veel mogelijk sommen te laten maken van de
vier basisbewerkingenvan het rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen).
\
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Hoe ernstig is het rekenprobleemwaarmeeeenleerling worstelt?Die vraag kan
op verschillendemanieren worden beantwoord. Een manier is door gebruik te
maken van een scoredie je op een schaalkunt plaatsen,zoalseen Dlr-schaal.
prn staat voor Didactische Leeftijd Equivalent en geeft het aantal maanden
aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgdvanaf begin groep 3. Een volledig
schooljaarstaatvoor ro onderwijsmaanden.Een leerling uit begin groep 8 met
eenDLEvan 35heeft eenleerachterstandvan 16maanden (Sr-:S = 16).
Neem Laurie. Zeheeftgroep 5 al bijna achterde rug; ze zov dus in de buurt van
DLE30 moeten zítten. Maar op een rekentoetsbehaalt ze eenDLEvan ro. Op
dezetoets is haar achterstanddus bijna twee jaar, wat erg veel is op zo'njonge
leeftijd. Hier gaat het dus om een globale,vergelijkende,niveaubepaling.Hoe
ernstig is het probleem?Antwoord: de achterstandis bijna tweejaar.
Een aanvullendemanier om ietste zeggenover de ernstvan eenrekenprobleem
is door naar het rekenproceszelf te kijken. Dit gebeurt in een rekendidactisch
onderzoek.In dit onderzoekkrijgt de leerling diversesoorten sommen voorgelegd,waarbij niet alleen gekekenwordt naar het al dan niet beheersenvan de
sommen,maar ook naar de oplossingsstrategie.
Het gaathier dus meer om een
kwalitatieve dan om een kwantitatieve analysevan het rekenproces.
Ad. S Leerlingen met dyscalculiehebben moeite met voor de meestemensen
makkelijke dingen, zoalshet snelen correct achteruit tellen, en het snelen correct lezen, schrijven en op grootte beoordelenvan getallentot roo. Zulke opdrachten,die voor de meestemensenroutine zijn, kostenkinderen met dyscalculie ookna jaren nogveel mentaleinspanning.t De Zareki-R, de Tedi-Math en
de Dyscalculia Screener'van Butterworth zijn ontwikkeld om deze aspecten
van rekenente onderzoeken.
Ook bepaaldeobservaties,zoals:'hij schrijft bij 3 x 6 als antwoord r9 op', dragen bij aan de oordeelsvorming over basale getals- en rekenkennis. Bovenstaandeuitkomst wijst op een slecht ontwikkeld getalsgevoel,want de meeste
kinderen maken al vroeg geen fouten meer tegen de even/onevenregel, zeker
niet in het vertrouwde gebied tot twintig. Dat 19 niet voorkomt in de tafels
weten de meestenblijkbaar impliciet. Want in de fouten die kinderen maken
in de tafelskomt r9 nooit als antwoordvoor (Campbellet al., zoos;Milikowski,
R., zoo6). Bíj dezevorm van beantwoording van de vraag'hoe ernstig is het?'
gaathet dus om inhoudelijke informatie over het rekenproces.
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Stanleyiseengrageprater.Alshet werk
hemaanstaatis hij ijverig.Wathij leuk

het huisnummervanzijn neef,maarniet

vindt in onzelessenis hettellenvan
geld.Eriseendoosmet magnetisch

lk wilde dat eensnaderonderzoeken.

nepgeldop school,vooralde biljetten
vaderstaat
wil hij graagtellen.Stanley's

leenonthoudenalsze ietszeggenover

het antwoordop 6 x 6?
Misschien,
dachtik, kanhij getallenalietsof iemand,maarniet alszeietszeggen overeenandergetal?lk besloothet

met attractiesop de kermisen Stanley
magsomsmeeom te helpenopbouwen. uitte proberen.
Hijverteltmet schitterendeogenover
de grote moerendie ze hebbenaan-

lk maaktetwee groepenvan achtkaartjes.Eengroep met leeftijden:vanme-

gedraaid.'Tulkel'Hijheeftook mogen

zelf(ikwastoen 56),vanvijf familieleden
(23,26,6o.,81,8o),van
onzepoes(rg)en

figurerenin eentelevisieserie.
Stanleyheefteengemiddeldeintelligentie,maaromdathij nietkonmeekomenop de gewonebasisschool
is hij

van onshuis(ro4).Vervolgens
maakte
ik achtkaartjesdie sameneen'familie
van twaalf'vormden.Datgingvan2 x 12

overgeplaatstnaarhet speciaalbasison- tot en met 9 x 12,dusde getallenwaren
derwijs(sbo).Daarzit hij in de voorlaat24,36,48,6o.,72,84,96,ro8.lk zorgde
stegroep,groepT.
ervoordat de volgordevan de kaartjes
een beetjerommeligwas.Nietin volgBijde begeleidingvan Stanleyontspint

ordedus.Hij moestze hardoplezenen

zichhet volgendegesprek.
'Maar6 x 6, dat weetje wel.'lk zeidit als

dan wegleggen.Deeerstekeerdeden
we de leeftijden,de volgendekeerde

opsteker,want de vorige keerwist hij

veelvoudenvantwaalf.

hetfeilloos.Maarnu dusniet meer.s+?
lz? Z8?So?Dievier antwoordenwerpt
hij op en kijkt wat ik ervanvind.Geen

Het gesprekoverhet onthoudenvan
de getallenop de kaartjesverlooptals

treffersdus.
'Danweet ik het niet,'zegtStanley.

volgt.

'Maarikweet nog wel de matenvan

ben ik?Enmijn vader?Enmijn huis?'

Toelsi:sskilo en 159centimeter!'Deles
waarinzijn klasgenootToelsien
hij el.
kaarmoestenmetenen wegenwaseen
weekgeleden.Maardiegetallenlepelt

Stanleyhadzevenvan de achtcombinatiesgoedonthouden.Hij kendezeook

hij nog zo op.

rekenlesaanStanleyvroegwat hij van

'Waaromnou wel die kilo'sen niet die ta-

diefamiliehadonthoudennoemdehij

'Nou Stanley,vertelhet maar.Hoeoud

omgekeerd:wie is er 23,wie r9?Entoen
ik na eenhalfuuraanheteindevande

fels?,'vraag
ik me alsschoolpsycholoog spontaanzevencombinaties,
helemaal
af. Enwaaromweet hij wel het kenteken goed.
van de autovande vriendvanzijnzusen Devolgendedagdedenwe detafelvan

d
@
G
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i2. Eerstlazenwe de kaartjes,vervolgens Maardan grupt Stanleyin. Hij pakt de
kekenwe wat er wasblijvenhangen.
kaartjesmet de sommen$ x rz =...,etc.)
Helaas,dezekeerwashij erzevenvan de
achtvergeten,meteenal. Ende getallen

en legt ze in volgorde.Vervolgenspakt

die hij noemde,vloektenbehoorlijkin
die tafel van twaalí zoals37(voord rie

rangschiktdie naargrootteen meldtdat

keer)en zg (voorvijf keer),maardat

tochwel eenbeenom op te staan.

hij de kaartjesmet de antwoordenerbij,
hij hetzowel kan.lnderdaad,
hij heeft

merktehij niet.

Ad. + Kennis van het profiel van cognitieve vaardigheden - met sterkeen zwakke kanten - is nodig voor het analyserenvan het rekenprobleem,het opzetten
van adequatehulp en het vermijden van valkuilen in de rekendidactiek.Vaardigheden die van belang zijn, zgn onder andere taalvaardigheden,redeneervaardigheden,werkgeheugenen/of langetermijngeheugen,visuospatiëlevaar-

digheden,procedureleof planningsvaardigheden.

3.5

Advies en interventie

De diagnosedyscalculiekan zowelwelkom als onwelkomzljn. Aan de enekant
wordt met die diagnose iets vervelendsvastgelegd,namelijk dat inderdaad
sprakeis van een rekenhandicap.Maar daarvan kan ook een zekerebevrijding
uitgaan.De leerling die te horen krijgt dat hij dyscalculieheeft,wordt daarmee
verlost van het gevreesdeetiket 'dom'. Bovendien is het achterblijven met rekenen en het onvoldoendekennen van de tafelsniet te wijten aan een gebrekaan
ijver, inzet of motivatie. Daarnaastwordt met de diagnosede verantwoordelijkheid anders gelegd,namelijk van de leerling naar de volwassenenom hem
heen:de leerkracht,de oudersof de remedial teacher.De diagnosedyscalculie
zal altiid onwelkom zijn als daaraan de betekenis van 'kan niet leren rekenen'
wordt gegeven.Die betekenisgevingis echter onterecht.

1.6

Pedagogischevoorwaarden

Bij kinderen met dyscalculieis de gewoneinstructie in de klas niet voldoende
en simpelwegmeer oefenenis evenmin afdoende.Deze kinderen hebben gespecialiseerdebegeleidingnodig om bepaaldedingen te leren. Ook is het vaak
nodig datzlj hun zwakke kanten mogen compenserenmet handigetechnieken,
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eenopzoekboekje,eentafelkaart,eenrekenmachineofeen anderhulpmiddel.
Voor een leerling met dyscalculieis rekenen zwaarwerk. Beloningenin de zin
van beheersingen goederesultatenblijven lang uit, veel langer dan bij andere
kinderen. Waardering voor de stappen die het kind wel lukken is veel productiever dan negatieveopmerkingen over wat nog niet lukt. Het is van belang om
eendergelijkeleerlingweer de hoop te gevendat hij bij het rekenenvooruitgang
kan boeken. Positieveverwachtingenvan de docent of begeleiderhebben een
enorm zichzelf versterkendefect en zijn zekergeenluchtspiegelingen.
Falen
Bij het omgaanmetleerlingen met dyscalculieis hetvan grootbelang rekening
te houden met de door het vele falen opgebouwde angsten en gevoelensvan
minderwaardigheid (Butterworth & Yeo, zoo4,Ashcraft & Ridley zoo5).Een
kind met een leerstoornisbehoort niet onverwachteen beurt te krijgen; beurten moeten ruimschoots van tevoren worden aangekondigd, zodatde leerling
zich kan voorbereidenen een goed figuur slaan.Ook in de een-op-eensituatie
van de individuele hulp is het van groot belangom ervoor te zorgendat de leerling zich op zijngemakvoelt en niet geremd wordt door de angstom fouten te
maken.
Ouders speleneen onmisbare rol bij de ondersteuningvan het kind met leerproblemen. Het komt voor dat een kind met dyscalculiedankzij goedeondersteuning thuis het rekenenop schoolnet kan blijven bijbenen.Eenvoorwaard.e
is wel dat de hulp in goedeharmonie kan worden gegeven.Dat is soms voor
oudersmoeilijker dan voor eenremedial teacher,die minder persoonlijk bij het
kind is betrokken.

3.7

Preventieen optimalisering van het rekenonderwijs

Het is van groot belang dat de stoornis, of althans het probleem,wordt aangepakt zodra het zich manifesteert.Bij sommige kinderen gebeurt dit reedstijdensde kleuterperiode.Kinderen die moeite hebbenmet rekenenmoetenmeer
rekenen in plaats van minder. Dit gaat niet vanzelf, want hun neiging zal zijn
om zich aan dat voor hen onplezierigewerk te onttrekken. Er moet daarom zo
snel mogelijk worden begonnenmet het organiserenvan extra rekenoefeningen. Deze hulp moet goed worden afgestemdop wat de leerling aankan. Stagnatie bij het rekenen kan leiden tot cognitieve en emotionele problemen. Veel
van dezeproblemenlun je voorkomen door vroegtijdige interventie (Bosman
& Braams,zoo5).
I
I
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Rekenmethoden
Een extra moeilijkheid bij dyscalculieis dat de meesterekenmethodendie in
Nederland in gebruik zijn in bepaaldeopzichten ongeschikt zijn voor kinderen met een rekenprobleem(Ruijssenaarset al., zoo4; Braams & Milikowski,
zoo8).Het gaatdaarbij om een aantal eigenschappendie kenmerkendzijn voor
het 'realistischrekenen'dat in Nederlandsinds de jaren negentigvan de vorige
eeuw de boventoon voert en sinds omstreeks2oo2 verplicht is ingevoerd,ook
in het sbo.Daartoe behorenhet - standaard- aanbiedenvan eengrotevariëteit
aan oplossingsmethoden,het afwijzen van routines en het'inslijpen'van kennis en vaardigheden.De realistischedidactiek maakt zich sterkvoor het intuïtieve rekenen,creatieveoplossingenen hethandige gebruikvan schatten.Maar
dxzijnnu preciesde vaardighedendie buiten het bereikvan zwakke rekenaars
liggen (Milo & Ruijssenaars,zoo3).
Er zijnverschillende mogelijkheden om het rekenen te stimuleren en een leerling zich beter te laten instellen op een rekenzwakte.Zo kan eenleraar zijninstructie aanpassen,rekenzwakkeleerlingenbeter bij de lesbetrekken en de lesstof betertoesnijdenop het niveauvan de leerling.

Instructie
Een leerling met dyscalculie heeft recht op extra hulp bij het verwerken van de
leerstofen bij het zich eigenmaken van nieuwe rekenvaardigheden.Afhankelijkvan de mogelijkhedenkan daarbij worden gedachtaan pre-teachingofherhaling achteraf.
Het sleutelwoord voor goede rekenhulp is: intensieve instructie, klassikaal
zowel als individueel. Individuele instructie is nodig omdat op die manier kan
worden aangeslotenbij het begrip van het kind. Oefenenis belangrijk,maar tilt
een kind niet op naar meer kennis en meer begrip. Een kind dat alleenwordt
gelatenmet een eigen programma wordt niet voldoende geholpen.Dat kind
durft vaak niet zelf naar de leerkracht toe te stappenom uitleg te vragen. Het
is niet goed om een leerling met zijn rekenprobleemalleen te laten tobben.Dat
overkwam ook Jiska.Ook in haar geval ging men er ten onrechtevan uit dat het
rekenen wel op gang zou komen. Dat het wel komen zou als ze eÍaan toe was.
Maar het zwakke getalsgevoelstaatzo eenspontane ontwikkeling in de weg.

D eelnemen aan groepsinstr uctie
Volgensons is hetraadzaam om leerlingen met dyscalculie niet apart te zetten,
als de andereleerlingenvan de
maar juist te laten meeluisterenen
lneedenken
groep een instructie krijgen over ebn nieuw onderwerp. Op die manier wor-

ld.
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denztj niet buitengeslotenvan de groepsinstructie.Zoa diltniet gebeuren,dan
belandende leerlingenmet dyscalculiein een uitzonderingspositiedie gemakkelijk hun zelfvertrouwenkan schaden.Een tweederedenis dat het, in de regel,
ook voor leerlingenmet dyscalculienuttig en profijtelijk is om kennis te maken
met de onderwerpen die bij de rekenlesaan bod komen. Het is niet nodig dat
de leerling allesmeteensnapt.De kennismaking kan echterwel eeneerstebasis
daarvoor leggen, waarop later verder kan worden gebouwd. De verwerkingsstof kan qua hoeveelheiden moeilijkheidsgraadworden aangepast.Het is niet
nodig dat eenleerling alle opgavenmaakt.

Niyeau van de leerstof
Kinderen met rekenproblemen moeten dikwijls te lang blijven stilstaan brl de
stof voor de eerstejaren van de basisschool.Net als bij jiska het gevalwas. Dit
gebeurt omdat het optellen en aftrekken tot zo nog niet was geautomatiseerd
en in de stof tot roo nog vaak fouten werden gemaakt.Volgensons is dit geen
goedekeuze (Milikowski & Braams,zoo8). Het is waar dat het optellen en aÊ
trekken tot zo nog regelmatigmoet worden geoefend.Dit kan echteruitstekend
gebeurenin de context van sommen met grotere getallen,vooral als wordt gewerkt volgensde standaardcijferprocedures.
Het voordeeldaarvan is dat twee
typen oefeningenkunnen worden gecombineerd:het werken met grote getallen, het leren uitspreken en analyserendaarvan (zegtot een miljoen), en het
snelmaken van de optel- en aftrekcombinatiestot ro en tot zo.

1 .8

De praktijk van de dyscalculiebehandeling

Bij dyscalculieis sprake van een zwak ontwikkeld getalsgevoel.Er is weinig
intuïtie voor het oplossenvan sommen.Elementaireautornatismenontwikkelen zich onvoldoendeof met ernstigevertraging. Ook de opbouw van parate
kennis van getallen en hun onderlinge relaties gebeurt langzamer, ondanks
het vele werk en de inspanning. Toch kunnen kinderen met dyscalculiebij
een goedeaanpak veel vooruitgang boeken (Milikowski & Braams,zoo8). Zij
kunnen techniekenen proceduresleren voor het uitrekenenvan sommen. Zij
kunnen op eenverstandigemanier met hulpmateriaalleren omgaan,zoalseen
tafelkaart en een rekenmachine.Zokan een kind met dyscalculietoch plezier
houden in het rekenenen het gevoelhebbenvooruit te komen. Bij eendiagnose
van dyscalculiezijn behalveeenmeer gestructureerdedidactiek,eenintensieve
en nauwkeurigerbij de bestaandekennis aansluitendeinstructie en meer oefening, ook anderemaatregelennodig
I
I
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Lange tijd was er weinig literatuur beschikbaar die was afgestemdop de behoeftenvan de meestbetrokkenen- leerlingen,oudersen leerkrachten.Daarin
begint nu verandering te komen. Een voor ouders en ook leerkrachtenprettig
toegankelijk boek vol nuttige inzichten, adviezen,adressenen tips is het onlangs verschenenKinderen met dyscalculie(Desoete & Braams, zoo8). Een
andere,goed toegankelijke publicatie is een uitgave van de oudervereniging
Balans,BalansBelichtDyscalculie(Paternotte,zooT).Als handleiding voor individuelebegeleidingkan het boek Nog lang niet uitgeteldvanHeuninck (zooz)
worden genoemd.Heel populair bij kinderen met rekenmoeilijkhedenis het
computerprogramma'Cijferhaai', een spelletjesprogrammavoor rekenoefeningen. Het programma begint met tellen en ordenen. Maar er komen ook
ingewikkelde thema's in voor. Bijvoorbeeld het wisselenvan eenhedendoor
tientallen. En ook het begrip dat bij vermenigvuldigen en delenmet eenvan de
getallenniet een aantal voorwerpen, maar een aantal groepjeswordt bedoeld.
Er zijn speelseoefeningen voor allerlei vaardigheden die bij rekenzwakke kinderen kunnen uitvallen. Variërend van getalbegrip, kortetermijngeheugen,
aandacht, concentratie en in volgorde zetten tot en met automatiseren. Het
programmais zo veelomvattenddat je het gedurendede hele basisschoolperiode kunt gebruiken.
Voor gebruik in de klas wordt vaak verwezennaar het door |ulie Menne ontworpen en beproefde lespakket'Met Sprongen Vooruit' (Menne, zoor). Het
is een klassikaalprogramma met speelserekenoefeningenvoor zwakke rekenaars.Het bestrijkt getallentot de honderd. Uit onderzoekblijkt dat de rekenprestatiesvan zwakke rekenaarsverbeterenals de leerkrachtdrie keerper week
een kwartier lang oefenlessenals deze geeft(Menne, zoor). Deze oefeningen
gaanover basalevaardighedenals tellen, ordenen en lokaliseren,springennaar
getallen,aanvullen tot ro, splitsingenen het maken van een sprong per ro tegelijk. Het programma omvat onder meer een dvd en een kist met materialen,
zoalseenhandpop, tekstkaartenen telraamstroken.

Rekentechnieken
Het is verstandig bij rekenzwakke leerlingen het aantal rekentechniekenen
procedureste beperken en middelen beschikbaar te stellen die het geheugen
kunnen ondersteunen.Het is doorgaansgewenstom leerlingenmet dyscalculie voor elk van de verschilleàdebewerkingen één standaardprocedureaan te
leren. Variatie van procedureskan hen gemakkelijk in verwarring brengenen
levert niet het beoogdeinzicht op. Het gaat,integendeel,dikwijls ten kostevan
de beheersingvan de standaardprocedure.
Bij de keuzevan proceduresen techniekenmoet geletworden op de houdbaar-
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heid. De klassiekeproceduresvoor het 'onder elkaar' optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen hebben een grote houdbaarheid.]e kunt daarmeealtijd en
overaleensom uitrekenen.

Geheugen
Voorts moet er bij de keuze van proceduresen techniekengeletworden op de
belastingvan het kortetermijngeheugen(Walda & Braams,2oo8).Leerlingen
met dyscalculie hebben vrijwel altild te maken met beperkingen van hun geheugencapaciteitvoor het maken van sommen. Het werkgeheugenvoor getallen en bewerkingen is zwak. Dit betekent dat zíj bíj hoofdrekenen eerder dan
anderen vastlopen.Een leerling met dyscalculiemoet daarom niet veel hoeven hoofdrekenen,maar moet de beschikking krijgen over hulpmiddelen die
hem ontlastenbij het maken van berekeningen.De leerling moet dus altijd pen
en papier kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor toetsen,inclusief die van het
Cito-leerlingvolgsysteem,al wordt dit bij de instructie van deze toetsen niet
aangeven.Het is het besteom dezetoetsenbij kinderen met een leerprobleem
individueel af te nemen.
Leerlingen met dyscalculie hebben meestal moeite met het opslaan van rekenkennis in het langetermijngeheugen.Daarom is het gewenst dat zij, ook bij
toetsen,mogen beschikken over bijvoorbeeld een tafelkaart. Het kan nuttig
zijn om een klapper samen te stellen met rekenfeitenen rekenregels.Op momenten dat hun geheugenhen in de steeklaat, kunnen zïj daarop terugvallen.
Ook het inmiddels populaire 'opzoekboekje'functioneert op die manier. Dat is
eenboekje met kaartjesvoor allerlei zaken die rekenzwakkeleerlingengemakkelijk vergeten.Perleerling worden daarin telkensanderekaartjesopgenomen.
Er zlin bijvoorbeeld kaartjes met de tafels van vermenigvuldiging, breuken,
komma's en procenten,meten en een kalender.Kinderen kunnen in hun eigen
boekje even opzoekenhoe ze de sommen van dat type opgavemoeten oplossen.Er staan geenantwoorden in, maar wel de manier om tot het antwoord te
komen. Een dergelijk opzoekboekjeis het meestbehulpzaamals de bewerkingen van tevoren uitgebreid zijn doorgenomen met de leerling. Zonder die voorbereidingbiedende kaartjesonvoldoendesteun.
Ten slotte,leerlingenmet dyscalculiemoeten eerderdan anderenkrijgen uitgelegd hoe zij eenrekenmachine kunnen gebruiken. In overlegmet de leerkracht
kunnen zii dezerekenmachine vervolgensinzetten bij het oplossenvan bepaalde opgavenof delenvan opgaven.
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3.9

Nuttige adressen

Voor dyscalculie:
www.balansdigitaal.nl
www.rekencentrale.nl
www.tbraams.nl
http:/dyscalculie.
startpagina.nl
Voor rekenhulp:
http :/ rekenhulp- -basisschool-pabo.nl
www.fi.uu.n1/rekenweb
www.woordenhaai.nl
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